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َبِل اداَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اآلِخَرِة بَـْل ُهـْم ِفـي َشـك : (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، قال اهللا تبارك وتعاىل الشيخ:
َها َعُموَن  َها َبْل ُهْم ِمنـْ   ] هذا وقفنا عليه؟66))[النمل:ِمنـْ

  ال، يف اآلية اليت قبلها. :الطالب
  ].65))[النمل:ِإال اللُه (( على قوله:  وقفنااليت قبله؟  الشيخ:
َعثُونَ ((  :الطالب   ].65))[النمل: َوَما َيْشُعُروَن َأياَن يـُبـْ
ــر َواْلَبْحــرِ مــن الفوائــد فيمــا ســبق أظــن: ((  ...إيــه.  الشــيخ: ــِديُكْم ِفــي ظُُلَمــاِت اْلبَـ ــْن يـَْه 63))[النمــل: َأم [... 

  ...الفوائد ويش آخر ما 
   ... :الطالب
  لون؟ويش  الشيخ:
   ...] الذي قبل، قوله 62))[النمل: َأمْن ُيِجيُب اْلُمضَطر ((  :الطالب
  ].62))[النمل: َأمْن ُيِجيُب اْلُمضَطر ِإَذا َدَعاهُ ((  الشيخ:
    ...أخذنا  ... :الطالب
  أخذنا فوائدها؟ الشيخ:
   ... :الطالب
لَــٌه أِ ر ِإَذا َدَعــاُه َوَيْكِشــُف الســوَء َوَيْجَعُلُكــْم ُخَلَفــاَء اَألْرِض أَ َأمــْن ُيِجيــُب اْلُمضــطَ قــال اهللا تعــاىل: (( إيــه.  الشـيخ:

  ].62))[النمل:َمَع اللِه قَِليًال َما َتذَكُروَن 
مــن  )) يشــمل كــل مـا يتطلبــه الضــرورة ُيِجيــبُ  يسـتفاد مــن هــذه اآليـة أوًال: قــدرة اهللا ســبحانه وتعــاىل، ألن قولـه: ((

  ون يف ذلك دليل على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل.قليل أو كثري، فيك
. تـرى )) يشـمل الكـافر واملـؤمن اْلُمضـَطر  ومن فوائدها أيضاً: بيان أن رمحة اهللا تعاىل سبقت غضـبه؛ ألن قولـه: ((

  وجدته؟  سورة النمليف 
] ومل يقيــــده 62))[النمــــل: َأمــــْن ُيِجيــــُب اْلُمضــــَطر الفائــــدة الثالثــــة: أن املضــــطر جمــــاب الــــدعوة مطلقــــاً، لقولــــه: (( 

  باملؤمن.
ـــاهُ الفائـــدة الرابعـــة: أن إجابـــة املضـــطر املتحتمـــة مشـــروطة مبـــا إذا دعـــاه، لقولـــه: ((  ـــُب اْلُمضـــَطر ِإَذا َدَع ـــْن ُيِجي َأم 

]، وأمــا إذا مل يدعــه فقــد جييبــه، وقــد.. يعــين: فقــد يزيــل ضــرورته، وقــد ال يزيلهــا؛ ألن املضــطر قــد ال 62))[النمــل:
اهللا تعاىل استغناًء مبا عنده من األمور املادية عن دعـاء اهللا سـبحانه وتعـاىل، فيسـتأنف عـن دعائـه، وحينئـٍذ ال  يدعو
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فـــاملهم! أن إجابـــة املضـــطر هنـــا اشـــرتط اهللا تعـــاىل أن يكـــون املضـــطر داعيـــاً، فقـــال: (( ِإَذا َدَعـــاُه  .تكشـــف ضـــرورته
  ].62))[النمل:

  وتعاىل على عباده بكشف السوء، أي: إزالته. عن املضطر وإال عن غري املضطر؟  الفائدة اخلامسة: منة اهللا تبارك
  عن اجلميع. :الطالب
عــن اجلميــع، وهلــذا مــا قــال: عــن املضــطر، يكشــف الســوء، فحــدث املتعلــق، والقاعــدة عنــد أهــل العلــم: أن  الشــيخ:

  ملتعلق يفيد العموم. إي نعم... حذف ا): عن كل أحد يكشف السوء حذف املتعلق يفيد العموم، فمعىن (
الفائـــدة السادســـة: أنــــه جيـــب علـــى املــــرء أال يلتفـــت يف كشـــف الســــوء إال إىل اهللا؛ ألنـــه ال يكشـــف الســــوء إال اهللا 

، وتعلقــك بغــريه سـبحانه وتعــاىل، فعلـى هــذا جيـب عليــك أال تعلــق هـذا األمــر إال بربـك الــذي هــو قـادر علــى كشـفه
ـــايف فعـــل األســـباب ، فمـــن تعلـــق شـــيئاً خـــذالن لـــك ؟ ال ينافيهـــا؛ ألن فاعـــل وكـــل إليـــه، ولكـــن هـــل هـــذا الكـــالم ين

األســباب إن كــان يعتقــد أن الســبب وحــده هــو الفاعــل لذاتــه فإنــه ينــايف مــا ذكرنــا، وإن كــان يعتقــد أن الســبب هــو 
ليــه واعتمــدت عليــه أن فهــذا مــن التعلــق بــاهللا ســبحانه وتعــاىل، ألنــه ال ينــايف إذا توكلــت ع الفاعــل ولكــن بتقــدير اهللا

  تفعل من األسباب ما جعله اهللا سبباً. 
اهللا تعـاىل األوالد ومـع اإلنسان يرجو من اهللا تعاىل دخول اجلنة والنجاة من النار ومع هذا يفعل أسـباا، يرجـو مـن 

ه؛ فإنـه أن السـبب فاعـٌل بذاتـ -فاعل السـبب-فاملهم أن فعل السبب إذا مل يعتقد الفاعل  ذلك يسعى باألسباب.
  ال ينايف التوكل وال التعلق باهللا سبحانه وتعاىل.

  ... :الطالب
عليـــه الصـــالة والســـالم وهـــو ســـيد -وال كمـــال التوكـــل، وال ينـــايف كمـــال التوكـــل أيضـــاً، وهلـــذا كـــان الرســـول  الشـــيخ:
  يفعل من األسباب ما يدفع به السوء. -املتوكلني

عــاىل، إذ جعــل النــاس علــى هــذه األرض خلفــاء، خيلــف بعضــهم بعضــاً، الفائــدة الســابعة: بيــان منــة اهللا ســبحانه وت
  وقد ذكرنا فيما سبق احلكمة من ذلك وهو.. 

  ... :الطالب
أنــه إن مل خيلــف بعضــهم بعضــاً لــزم أحــد أمــرين: إمــا اســتمرار اخلليفــة األوىل وحينئــٍذ يلحقهــا امللــل والســآمة  الشــيخ:

ألنـه مـا فيهـا أحـد خيلفهـا، فـاهللا تبـارك وتعـاىل مـن منتـه أن جعـل النـاس  ةوعدم التدبري، وإما انقطاع اخللق أو اخلليقـ
  خلفاء.
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اآلن جتــدون الرجــل إذا طالــت بــه احليــاة ال ميلــه أهــل ســوقه فقــط، بــل ميلــه أقــرب النــاس إليــه، نعــم. جتــدون منــه: اهللا 
يهم، نعـم. وهـذه مـن نعمـة اهللا سـبحانه اهللا تعـاىل بالراحـة، ألنـه يقلقهـم ويـؤذ نيرحينا بالعافية وما أشبه ذلك، يدعو 

يف جعــل اخللفــاء، يعــين: هــو مــن رمحــة اهللا، وهــو أيضــاً مــن قدرتــه؛ ألن وتعـاىل، ويف هــذا دليــل علــى كمــال قــدرة اهللا 
علــى املتمــرد  إبــراهيمفيــه إحيــاًء وإماتــة، إماتــة لألولــني وإحيــاًء لآلخــرين، وهــذا مــن آيــات اهللا وقدرتــه، وهلــذا احــتج 

ة مــن آيــات اهللا ســبحانه تــ] فــدل هــذا علــى أن اإلحيــاء واإلما258))[البقــرة:بــَي الــِذي ُيْحيِــي َويُِميــُت رَ بقولــه: (( 
  وتعاىل الدالة على قدرته.
  مهما ظهرت الدالئل والقران يف اآلية أيضاً.. الفائدة أظن هي التاسعة.ويف هذا دليل على أنه 

  نعم. :الطالب
ــذَكُرونَ (( ئن والرباهــني؛ فــإن مــن النــاس مــن ال يــتعظ ــا، لقولــه: علــى أنــه مهمــا ظهــرت القــرا الشــيخ: ــا َت ــيًال َم  قَِل

ــــه: (( 62))[النمــــل: ــــذَكُرونَ ] نعــــم. وأن مــــن املتعظــــني أيضــــاً مــــن قــــد يكــــون اتعاظــــه قلــــيًال، ألن قول ــــا َت ــــيًال َم  قَِل
] يعــين: أن 62))[النمــل: ا تَــذَكُرونَ قَِلــيًال َمــ] يتضــمن التــذكر مــن واحــد، والتــذكر مــن مجاعــة، فـــ (( 62))[النمــل:

لكــن قلــيًال، وكــذلك أيضــاً الفئــات مــن النــاس ال يتــذكرون، وال يتــذكر مــن النــاس إال القليــل،  الواحــد منــا قــد يتــذكر
  واملتذكر أيضاً  تذكره قليل إال من عصم اهللا سبحانه وتعاىل.

  ؟... :الطالب
  نعم. الشيخ:
  ... :الطالب
ربناهــا، هــذا الكــالم لــه ثالثــة أوجــه، املؤلــف يــرى أــا زائــدة، وحنــن قلنــا: أنــه حيتمــل أن تكــون ال، حنــن أع الشــيخ:

    مصدرية، نعم.
لَـٌه َمـَع أأَ  َأمْن يـَْهِديُكْم ِفي ظُُلَماِت اْلبَـر َواْلَبْحِر َوَمـْن يـُْرِسـُل الريَـاَح ُبْشـًرا بـَـْيَن يَـَدْي رَْحَمتِـهِ (( مث قال اهللا تعـاىل: 

  ].63))[النمل: تـََعاَلى اللُه َعما ُيْشرُِكونَ  اللهِ 
  ، واجلو؟يف هذه اآلية من الفوائد أوًال: بيان نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على اخللق باهلداية يف ظلمات الرب والبحر

  واجلو. :الطالب
    ... الشيخ:
    ...من الرب  :الطالب
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ألنه قلنا علـى قاعـدة الفقهـاء: اهلـواء تـابع للقـرار، إن كـان  من البحر، ...أو من البحر، كأنك على البحر  الشيخ:
على الرب فهـو مـن ظلمـات الـرب، كـذا؟ ففيـه منـة اهللا علـى عبـاده باهلدايـة يف ظلمـات الـرب والبحـر. وهـذه اهلدايـة هـل 

  هي بعالمات أو بإهلام؟ 
  بكال األمرين. :الطالب
ــَه تِْلَقــاَء َمــْدَيَن األكثــر، وقــد تكــون باإلهلــام. (( بكــال األمــرين، نعــم. قــد تكــون بالعالمــات وهــو  الشــيخ: ــا تـََوج َوَلم

] وهو مـا يعـرف عليـه الصـالة والسـالم شـيئاً فهـداه اهللا 22))[القصص: قَاَل َعَسى رَبي َأْن يـَْهِديَِني َسَواَء السِبيلِ 
لرب أو حىت بالبلد يـدور بيـت واحـد سبحانه وتعاىل، وهلذا بعض العلماء يستعمل هذه اآلية إذا ضاع، إذا ضاع يف ا

  ] وهو دعاء مناسب.22))[القصص: َعَسى رَبي َأْن يـَْهِديَِني َسَواَء السِبيلِ وال اهتدى إليه يتلو هذه اآلية: (( 
باألســباب املشــاهَدة أو كــان ذلــك إذاً: منــة اهللا تعــاىل علــى اهلدايــة يف ظلمــات الــرب والبحــر. نعــم. ســواء كــان ذلــك 

  ام، فإن اهللا تعاىل ميّن على العباد ذا وذا.باإلهل
كمــا يعتمــد عليــه   أنـه جيــب علــى اإلنســان أن يعتمـد علــى اهللا يف اهلدايــة إىل الطريــق احلسـي -الفائــدة الثانيــة-وفيهـا 

اً اهلدايــة املعنويــة، كــذلك أيضــ تريــدرب اغفــر يل وارمحــين واهــدين يف اهلدايــة إىل الطريــق املعنــوي، فكمــا أنــك تقــول: 
ومــع ذلــك ال  ...أهــل  ، ال تعتمــد أيضــاً علــى األســباب؛ ألنــه كــم مــن أنــاساعتمــد علــى ربــك يف اهلدايــة احلســية

  يهتدون.
هـذه السـيارات.. أعطـاه أحـد  تظهـروقد حدثين رجل أثق به يقـول: إنـه ذهـب مـن عنيـزة إىل بريـدة يف حاجـة. قبـل 

خـارج  املغـربرص على أنك تروح مبكراً، يقول: فصليت ، وقال له: احالتجار هنا كتاب إىل أحد التجار يف بريدة
يعين ساعة وربـع تقريبـاً  ...، يقول: ملا أين وصلت وهو خمتصر ...البلد، يف عنيزة ورحت مع طريق يسمونه: طريق 

الــذي يف بريــدة وانتظرتــه حــىت خرجــت وتبعتــه وقلــت: هــذا خــط مــن  ...يف املســجد مســجد  وصــليت علــى رجليــه
يقــول قــال: مــىت   ...ودخلــت  علــيّ لــزم  ...يقــول: إين قلــت لــه بامشــي، قــال: ال  ...ادخــل  فــالن، قــال: طيــب!

، يقـول: أنـا مـا حطيتـه علـى بـايل قال أخوه: واهللا يا أخي! هذا إنه أجود من ناقتنا الفالنيـة كنت بعنيزة قال املغرب
وأبـدأ أدور أدور  ...ل: يـوم طلعـت أبداً ما حطيته على بايل إطالقاً، يقول: تقهويت وطلعـت، يقـو  ما الكلمة هذه

عندي، مـا بينـك  ...قال: خالص  ...قلت له:  ...يقول: إىل آخر الليل، ملا ضقت وتعبت ومليت وذهبت  ...
  ومع ذلك؟ على أن الرجل هذا يهتدي ...ويوم  ...النهار  ...شيء يسري.املهم بقي إىل طلوع الشمس وبينه إال 
  ضل الطريق. :الطالب



 5

الطريــق، فــال تقــول: إين واهللا عــارف، فاهلدايــة هدايــة اهللا للطريــق هــذه مــن نعمــة اهللا ســبحانه وتعــاىل ضــل  الشــيخ:
  على عباده، سواء يف الرب أو يف البحر.

  ... :الطالب
  هه؟ الشيخ:
  ؟... :الطالب
  إيه. الشيخ:
  ... :الطالب
  .يرفض ...إي نعم. ساعة وربع، ألن بعض الناس  الشيخ:
  ؟... :الطالب

شــيء عجيــب،  ...ال، هــذا  ...نعــم.  ...تعللــون بعــد األخــري يروحــون  ...، يقــول: فللكــن مــا خيــا ... خ:الشــي
  ال تزر وازرة وزر أخرى. ...نعم. 

  ؟... :الطالب
  ] ذكرنا منها فائدتني أظن.63))[النمل: َأمْن يـَْهِديُكْم ِفي ظُُلَماِت اْلبَـر َواْلَبْحرِ ((  الشيخ:

  .]63))[النمل: َوَمْن يـُْرِسُل الريَاحَ يان آيات اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه الرياح، لقوله: (( ب الفائدة الثالثة:
   ، وليســت هــي الــيت ــب بطبيعتهــا، بــل هــي مســخرة مــدبرة، لقولــه: أن هــذه الريــاح مســخرة مــدبرة الفائــدة الرابعــة:

  .]63))[النمل: َوَمْن يـُْرِسُل الريَاحَ (( 
     أن الشـــيء الواحـــد قـــد يكـــون خـــرياً وقـــد يكـــون شـــراً حبســـب آثـــاره ونتائجـــه، فالريـــاح هنـــا يقـــول: الفائـــدة اخلامســـة: 

 ِإْذ َأْرَســــْلَنا َعلَــــْيِهُم الــــريَح اْلَعِقــــيمَ ] وعلــــى عـــاد وحنــــوهم عــــذاب: (( 63))[النمــــل: ُبْشـــًرا بـَــــْيَن يَــــَدْي رَْحَمتِــــهِ (( 
: يرســل الريــاح، وهنــاك: أرســلنا علــيهم، فالكــل مــن فعلــه، ] والكــل مــن فعلــه تبــارك وتعــاىل، هنــا41))[الــذاريات:

  نعم. ويش اجلواب؟وحينئٍذ يرد علينا إشكال: هل اهللا تعاىل يفعل السوء؟ 
    ...كونه   ... :الطالب
، وقـد مـر علينـا يف أيوه. السوء يف املفعول، وأما بالنسبة لفعل اهللا فإنه لـيس بسـوء؛ ألنـه صـادر عـن حكمـة الشيخ:

قُــِل قــال: ((  لــوطنعمــة وكمــال ُحيمــد عليــه، ملــا ذكــر عقوبــة قــوم  أن انتقــام اهللا تعــاىل مــن اــرمني هــو أول اآليــات:
  ] نعم.59))[النمل: اْلَحْمُد لِلهِ 

  ].63))[النمل: بـَْيَن َيَدْي رَْحَمِتهِ من رمحة اهللا، لقوله: (( أن املطر  -الفائدة السادسة-وفيها أيضاً دليل على 
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] فـاملطر لـيس رمحـة اهللا ولكنـه آثـار 63))[النمـل: بـَْيَن يَـَدْي رَْحَمتِـهِ الصفة على آثارها، لقوله: ((  إطالقالسابعة: 
أنــِت رحمتــي  مـن آثـار الرمحــة، واهللا سـبحانه وتعـاىل يطلــق الرمحـة علــى مـا كـان مــن آثارهـا، قــال اهللا تعـاىل للجنـة: (

  ). أرحم بِك من أشاء
َوَمـْن يـُْرِسـُل الريَـاَح ُبْشـًرا بـَـْيَن ليل على أن الريـاح سـبب لنـزول األمطـار، لقولـه: (( وفيه أيضاً من الفوائد الثامنة: د

ـــهِ  َـــَدْي رَْحَمِت ـــُر َســـَحابًا ]، وقـــال تعـــاىل يف آيـــة أخـــرى صـــرحية: 63))[النمـــل: ي َـــاَح فـَتُِثي (( اللـــُه الـــِذي يـُْرِســـُل الري
هـذا دليـل واضـح  ]48))[الـروم: ْجَعُلُه ِكَسًفا فـَتَـَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمـْن ِخاللِـهِ فـََيْبُسطُُه ِفي السَماِء َكْيَف َيَشاُء َويَ 

  السحاب بإذن اهللا سبحانه وتعاىل.على أن الرياح هي اليت تثري 
ويف اآلية أيضاً من الفوائد: بيان تنزه اهللا سبحانه وتعاىل عن كل ما ُيشرك به، وأنه  أعلى وأعظم من كـل مـا ُيشـرك 

  .]63))[النمل: تـََعاَلى اللُه َعما ُيْشرُِكونَ لقوله: (( به، 
أن يفعـل هـذه األفعـال، وهـي: اهلدايـة يف ظلمـات الـرب والبحـر، وإرسـال  وفيها الفائدة العاشرة: أنه ال أحد يسـتطيع
  ب: ال. طيب.] يفعل ذلك؟ اجلوا63))[النمل: َلٌه َمَع اللهِ أِ أَ الرياح بشراً بني يدي رمحته، وهلذا قال: (( 

  باب اليت توصل الناس إليها اليوم؟هل يشمل اهلداية يف ظلمات الرب والبحر باألس
  نعم. :الطالب
  يشمل؟ الشيخ:
  نعم. :الطالب
   .إي نعم، يشمل؛ ألن اهللا أطلق، اهلداية بأي سبب كانت فهي من اهللا الشيخ:

ــَدأُ اْلَخْلــَق ثُــم يُِعيــدُ قــال اهللا عــز وجــل: ((  ــَماِء َواَألْرِض أَ َأمــْن يـَْب ــْرزُُقُكْم ِمــَن الس ــٌه َمــَع اللــِه قُــْل َهــاتُوا أِ ُه َوَمــْن يـَ َل
  ].64))[النمل:بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقيَن 

، وال أحـد يسـتطيع بـدء اخللـق وإعادتـه أبـداً إال من فوائدها أوًال: بيان قدرة اهللا تبـارك وتعـاىل يف بـدء اخللـق وإعادتـه
  الذي قال إلبراهيم: أنا أحيي وأميت، ويش جوابه يا يوسف؟ اهللا، و 

  ... :الطالب
  الذي قال إلبراهيم: أنا أحيي وأميت. ويش اجلواب؟ الشيخ:
  ... :الطالب
    ...قال: ريب الذي حييي ومييت، فرد عليه بقوله: أنا أحيي وأميت. ويش  إبراهيم ...إيه.  الشيخ:
  ... :الطالب
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  دأ اخللق مث يعيده هو اهللا؟ما هو الذي يب الشيخ:
  ... :الطالب
  ، فبماذا جنيبهم؟إذاً هو الذي حييي ومييت الشيخ:
  ...يفعل السبب :الطالب
نعم. وأما أن حييي فيجعل احلياة يف ميت ال يسـتطيع، أو مييـت فيخـرج الـنفس مـن البـدن هـو مـا يسـتطيع،  الشيخ:
واضــح أـــا خمتصــة بـــاهللا، وأنــه ال أحـــد  ]64))[النمــل: ْلــَق ثـُــم يُِعيـــُدهُ َأمــْن يـَْبـــَدأُ اْلخَ إذاً: قولــه تعـــاىل: ((  واضــح؟

  يستطيع.
  الفائدة الثانية.. نعم.

  ... :الطالب
  نعم. األظهر فاألظهرباب املناظرات يلجأ إىل  ...ما اقتنع، ولكنه عدل إىل أمر ال ميكنه أن جيادل فيه  الشيخ:

ــــرزق مــــن وفيهــــا أيضــــاً مــــن ــــان أن ال ــــد: بي ــــه: (( اهللا عــــز وجــــل الفوائ ــــَماِء َواَألْرضِ ، لقول ــــَن الس ــــْرزُُقُكْم ِم ــــْن يـَ  َوَم
  ). فارزقوهم منها (]، 8))[النساء: فَاْرزُُقوُهْم ِمْنهُ (( طيب. أليس اهللا تعاىل يقول:  .]64))[النمل:

  ... :الطالب
  ؟إال اهللا وال احد يرزقاهللا ويش تقولون الرزق من  الشيخ:
   ...الرزق العام على أنه جيوز إطالق  :الطالب
  على أنه سبب؟ الشيخ:
  إيه. :الطالب
  إىل مسببه. نعم. فيكون هنا إضافة إىل العبد من باب إضافة السبب الشيخ:
    ...الرزق مطلقاً، ورزق املخلوق مقيد  ...اهللا عز وجل  ...يقال: إن  :الطالب
 اخلـاص، لكـن حـىت اخلـاص أيضـاً لـيس رزق مسـتقل، رمبا هـذا أيضـاً نقـول: وجـه آخـر، أن الـرزق العـام غـري الشيخ:

إمنـا هــو بالســبب، وهلـذا اجلــواب الــذي ال خيـرج عنــه شــيء أن نقـول: أن إضــافة الــرزق إىل املخلـوق مــن بــاب إضــافة 
  ] قبله؟20))[احلجر: َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبَرازِِقينَ (( الشيء إىل سببه، وهلذا قال اهللا تعاىل: 

َح َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ِعْنَدنَا َخَزائُِنُه َوَما نـُنَـزلُـُه ِإال بَِقـَدٍر َمْعلُـوٍم * َوَأْرَسـْلَنا الريَـاَح لَـَواقِ اىل: (( قوله تع ... :الطالب
َناُكُموُه َوَما َأنـُْتْم َلُه ِبَخازِنِينَ    نُِميُت َوَنْحُن اْلَوارِثُوَن َوِإنا لََنْحُن ُنْحِيي وَ   فَأَنـَْزْلَنا ِمَن السَماِء َماًء فََأْسَقيـْ

  ].24-21))[احلجر: َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَـْقِدِميَن ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِينَ   
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  من الذي يرزقها؟ ...هذه املخلوقات  ]20))[احلجر: َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبَرازِِقينَ ال، قبله. ((  الشيخ:
  وتعاىل.اهللا سبحانه  :الطالب
ـــيمُ اهللا ســـبحانه وتعـــاىل. ((  الشـــيخ: ـــِميُع اْلَعِل ـــاُكْم َوُهـــَو الســـُه يـَْرزُقـَُهـــا َوِإيـــٍة ال َتْحِمـــُل ِرْزقـََهـــا اللن ِمـــْن َدابوََكـــأَي 

مـــا يرزقهـــا إال ].  أنـــت الـــذي تـــرزق الـــذر؟ تـــرزق الطـــري؟ تـــرزق الوحـــوش؟ تـــرزق الســـباع؟ أبـــداً، 60))[العنكبـــوت:
  خالقها.

كــذلك أيضــاً أنــت ال تــرزق نفســك، حــىت نفســك ال ترزقهــا، وهلــذا جتــد أشــطر النــاس وأجــودهم يف البيــع والشــراء 
الـذي مـا حيسـن أي شـيء  -نعـم-وأذكاهم وأشدهم مكراً وحيلة جتده أحياناً من أفقر الناس، وجتد اإلنسان األبلـه 

  ، طيب.يكون عنده أمواًال عظيمة، واهللا تبارك وتعاىل يعطي فضله من شاء
ــَماِء َواَألْرضِ : قولــه: ((  -الفائــدة الرابعــة-وفيهــا أيضــاً  ــْرزُُقُكْم ِمــَن الس ] الــرزق مــن الســماء  64))[النمــل: َوَمــْن يـَ
  كيف هو؟ 

  املطر. :الطالب
  ؟املطر، واألرض؟ النبات. أو السماء الشيخ:
  العلو. :الطالب
ــمْ قولــه: (( ، لمــا عــال مــن األشــجار، واألرض مــا نــزل مــن الــزروع الشــيخ: ــْن َتْحــِت َأْرُجِلِه ــْوِقِهْم َوِم ــْن فـَ  َألََكُلــوا ِم

  .]66))[املائدة:
ــَع أأَ : دليــل علــى أنــه ال يقــدر علــى ذلــك إال اهللا ســبحانه وتعــاىل، لقولــه: ((  -الفائــدة اخلامســة-وفيهــا أيضــاً  ــٌه َم َل

  ].64))[النمل:اللِه 
  ].64))[النمل: َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقينَ ُقْل والفائدة السادسة: حتدي املناظر، لقوله: (( 

أنه ال بأس لإلنسان أن يتدرج مع خصمه. نعم. وأن يتحداه مبا يقر بـه، وهـذا غايـة اإلنصـاف أن الفائدة السابعة: 
اً، وهـي أن تقـول خلصـمك: ال أقبـل منـك أبـد تقول خلصمك: هات الدليل، ألن هناك حال أخـرى ليسـت إنصـافاً 

، وحينئـٍذ يظهـر عجـزه، وإال ال؟ فأنت إذا قلت للخصم: هات الدليل إن كنـت صـادقاً؛ فقـد أنصـفته وحتديتـه أيضـاً 
وأنـت تنخــذل  ، اآلن هــو ينتصـر عليــككلكـن لـو قلــت: لـو تــأيت بـأي دليـل مــا قبلـت؛ معنــاه أنـك جعلــت العلـو لـ

وال  عناد هذا الرجل وأنـه إنسـان ممـار أنه ظهر أمامه، مع أنك اآلن يف هذا الوصف تكون مستكرباً، لكن لو فُِرضَ 
يأخذ بـاحلق، هـل لـك أن تقـول: أنـا ال أقبـل منـك؟ يعـين مثـل افـرض أنـك أنـت اسـتدللت عليـه بآيـة مـن القـرآن أو 

، مث جعـل جيادلـك يف هـذا األمـر، لـو قـال مـثًال: الربـا حـالل، الربـا مصـلحة عظيمـة بنص صريح من السنة وصحيح
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الربـــا الـــذي يف  هـــذا قـــال، والنـــاس يتحركـــون، فـــإيش الـــذي حرمـــه؟ تقـــول لـــه: اهللا حـــرم الربـــا، ينـــتعش بـــه االقتصـــاد
، وأمـا ربـا البنـوك ومـا أشـبه ذلـك اجلاهلية، إذا حل الدين على الفقري وهو فقري قال: نزيـده يف األجـل ونزيـد يف الربـا

د، نعــم. وتنميـــة للمــال، ومــا أشـــبه فهــذا برضــاً مــن الطـــرفني، وال فيــه ظلــم، وهـــو انتعــاش لالقتصــاد ومصـــلحة للــبال
  ؛ هذا يصلح أن أقول: ال أقبل منك مهما جئت به، ملاذا؟ذلك

  ألنه جمادل. :الطالب
؛ اادلـة فيـه غـري مقبولـة، وهلـذا ملـا قـال أبـو ألنه جمادل ما يريد احلق، فالشيء الذي فيه نص صـريح واضـح الشيخ:
  هللا عليه وسلم؟ : اعل هبل يف أحد، ماذا قال الرسول صلى اسفيان
  ال جتيبوه. :الطالب
  ) منعهم أن جييبوه. نعم. ويش السبب؟ ال تجيبوه قال: ( الشيخ:
  ... :الطالب
  ال. الشيخ:
    ...قال  :الطالب
ال  إيــه، نعــم. بــالعكس، ملــا قــال: هــل فــيكم حممــد وفــيكم ابــن أيب قحافــة وابــن اخلطــاب؟ قــال الرســول: ( الشــيخ:
ا قال: اعل هبـل، وصـار جيـادل بالباطـل ليعليـه علـى احلـق، وصـار هـذا فيـه تشـديد؛ ألن ) إهانة له، لكن مل تجيبوه

  الشبهة قائمة يف هذا املكان. إيش وجه قيام الشبهة؟
  االنتصار. :الطالب
هبـل اآلن اعـتال، فكـان مـن املناسـب هنـا أن أن االنتصـار كـان هلـم، فمـن مسـع هـذا الكـالم قـال: صـحيح،  الشـيخ:

فيقـال: اهللا أعلـى وأجـل. أمـا بـاألول فـرأى النـيب عليـه الصـالة والسـالم أن مـن املصـلحة أن يُهجـر  تُزال هذه الشبهة
  ليست هذه املسألة شبيهة مبسألة.. ليست شبيهة مبسألتنا، وكنت أظن أا شبيهة ا. ...وأن ال جياب.

  ... :الطالب
  ). أما هؤالء فقد كفيتموهم ملا قال: ( ... نعم. أجابه الشيخ:

) تقــوم الشــبهة أمــام  أمــا هــؤالء فقــد كفيتمــوهم اصــل.. ألنــه اآلن صــارت الشــبهة، ملــا كــان مــا تكلمــوا وقــال: (احل
  ، طيب.الناس، يقولوا:  صحيح، لو هم أحياء ألجابوا، حينئٍذ صار اجلواب له حمل

  ذلك فائدتني:إذاً: يف دليل على أنه يف مقام املناظرة ينبغي لإلنسان أن يطالب اخلصم بالدليل؛ ألن يف 
  هذا عدل وإنصاف. ...إظهار العدل واإلنصاف، جبت دليل الفائدة األوىل: 
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مـا نقبـل منـك، جتيـب دليـل وإال مـا جتيـب دليـل؛ حينئـٍذ  ...الفائدة الثانية: منع استنصـار اخلصـم، ألن اخلصـم إذا 
  يستنصر ويقول: يا اهللا! اآلن غلبت، اآلن. طيب.

  ] ويف هذا دليل على أنه ليس عندهم برهان. وإال ال؟64))[النمل: ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقينَ  ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكمْ (( 
  نعم. :الطالب
وهـي قولـه تعـاىل:  ألنه لو كان مثة برهان مل يكن للتحدي فائدة إطالقاً، نعـم. وـذا نـنقلكم إىل آيـة أخـرى الشيخ:
ـــَتطَْعتُ (( يَـــا  ـــُذوَن ِإال َمْعَشـــَر اْلِجـــن َواِإلنـــِس ِإِن اْس ـــُذوا ال تَنُف ـــَمَواِت َواَألْرِض فَانُف ـــْن َأْقَطـــاِر الس ـــُذوا ِم ْم َأْن تَنُف

أعلــى بعــض النــاس صــوته ــذه اآليــة حينمــا قــالوا: إن الكفــار وصــلوا إىل القمــر، وقــال:  ]33))[الــرمحن: ِبُســْلطَانٍ 
ــُذوَن ِإال ال ر، نعــم. لقولــه: (( علــى أنــه ميكــن الوصــول إىل القمــ هــذه اآليــة دليــل صــريح صــحيح واضــح ظــاهر تَنُف

] والســلطان: العلــم. هكــذا قــالوا، فيقــال لــه: يــا غــيب! مــن قــال لــك أن الســلطان العلــم؟ 33))[الــرمحن: ِبُســْلطَانٍ 
، إذا كنـت السلطان: ما به السلطة، وهو يف كل موضع حبسبه، فإذا كنت جتـادل يف مسـألة علميـة فالسـلطان العلـم

يــده فالســلطان القــدرة علــى تنفيــذ قطــع يــده، مــا هــو العلــم، نعــم. إذا كنــت تريــد أن تصــعد  تقطــعتــيب تكلــم لــص 
ِإِن فالســلطان يف كــل مكــان هــو عبــارة عــن الســلطة علــى الشــيء، فــاآلن: (( مكانــاً مرتفعــاً فالســلطان القــوة، نعــم. 

] ويـش معـىن 33))[الـرمحن: ا ال تَنُفـُذوَن ِإال ِبُسـْلطَانٍ اْسَتطَْعُتْم َأْن تَنُفُذوا ِمْن َأْقطَـاِر السـَمَواِت َواَألْرِض فَانُفـُذو 
  السلطان؟ 

  القوة. :الطالب
فهـل  ]35))[الـرمحن: يـُْرَسـُل َعَلْيُكَمـا ُشـَواٌظ ِمـْن نَـاٍر َوُنَحـاٌس فَـال تَنَتِصـَرانِ (( القوة والقدرة، وهلذا قال:  الشيخ:

  هؤالء يرسل عليهم شواظ من نار وحناس؟ 
  ... :الطالب

ـــَمَواِت َواَألْرضِ نعـــم؟ واآليـــة: ((  شـــيخ:ال مجيعـــاً، فهـــل 33))[الـــرمحن: ِإِن اْســـَتطَْعُتْم َأْن تَنُفـــُذوا ِمـــْن َأْقطَـــاِر الس [
  هؤالء نفذوا من أقطار السماوات واألرض؟

  ... :الطالب
ة علـى ذلـك؛ كانـت دالـهب أم نفذوا من أقطـار األرض لكـن مـا نفـذوا مـن أقطـار السـماوات، مث إنـه لـو   الشيخ:

] إذا كــانوا يســتطيعون لــيش قــال: إن اســتطعتم؟ 33))[الــرمحن: ِإِن اْســَتطَْعُتمْ لكــان هــذا التحــدي ال معــىن لــه. (( 
مث املوقــف مث اجلــزاء،  مــا يعــرض مبعــرض التحــدي، مث إن اآليــة مســوقة بــني ابتــداء اخللــق مث املــوت ...الشــيء نعــم. 

ــاِر ((  املوقــف، ذكــر اهللا:وهــذا يقــال هلــم مــىت؟ يف  مث قـــال: 14))[الــرمحن:َخلَـــَق اِإلنَســاَن ِمــْن َصْلَصــاٍل َكاْلَفخ [    
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َها فَـانٍ كُ ((  ] نعـم. 33))[الـرمحن: يَـا َمْعَشـَر اْلِجـن َواِإلنـِس ِإِن اْسـَتطَْعُتمْ ] مث قـال: (( 26))[الـرمحن: ل َمْن َعَليـْ
َهانِ فَِإَذا انَشـقِت السـَماُء َفَكانَـْت َورْ (( مث قال:  إىل آخـره.. فـذكر جـزاء الظـاملني وجـزاء 37))[الـرمحن: َدًة َكالـد [
  املؤمنني.

غري مقبول، وال ميكن أن يقع يف كـالم اهللا وال يف كـالم أي واحـد  فاحلاصل أنا أقول: إن التحدي يف مقام اإلمكان
    من البشر، كيف تتحدى مبا يستطاع؟

  نعم. ويش تقول يا عبد اهللا؟ الشيخ:
  ... :الطالب
وأمــا إذا كــان ذلــك ســبباً  ...فــاألوىل  ... ال. املعانــد فيــه تفصــيل: إذا كــان ذلــك مــن إهانتــه وعــدم تــأثريه الشــيخ:

  فيجب أن يُرد عليه، لكل مقام مقال. ...الستنصاره أو سبباً لقوة 
  ... :الطالب
  ة فللبيت رب حيميه.، وإن كان ما له قو إهانته إن كان له قوة. نعم. فأسكته باحلديد والنار الشيخ:
  ... :الطالب
  نعم. الشيخ:
  ... :الطالب
  املراء غري إيه. الشيخ:
  ... :الطالب
جمـرد مغالبـة، هـذا هـو املنهـي عنـه، وأمـا اجلـدال فقـد أمـر  ...ما هذا اجلدال إلثبات حق، ألن فيـه  إيه. ال، الشيخ:

حباباً حسـب احلـال، وأمـا املـراء الـذي بـس جمـرد اهللا به، اجلدال إلثبات حق وإبطال باطل مـأمور بـه وجوبـاً، أو اسـت
وتلقـــاهم   ...معانـــدة، مثـــل بعـــض النـــاس اآلن يف الـــس جتـــده خيتلـــف مـــع آخـــر يف مســـألة مـــن املســـائل، مـــا هـــي 

، ورمبـــا أنــا علـــّي حـــق وأنــت عليـــك حــق، هـــذا مـــا لــه داعـــي، ألن هــذا مـــا يزيـــد األمــر إال شـــدة ...يتعانــدون علـــى 
وعــداوة، وهلــذا كــان مــن األحســن  حقــدني، ورمبــا حيــدث يف قلــب أحــدمها علــى اآلخــر يتحــزب احلاضــرون إىل حــزب

  تركه.
    ...يقول  :الطالب
  نعم. الشيخ:
   ... :الطالب
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حق شرعي، يعين أنا مثالً أقول لك: إن فالن وصـل مـثالً البلـد هـذا، وأنـت تقـول: ال، مـا  ...ما  ...إيه.  الشيخ:
  يف. احلق مع من؟ 

  ق.مع الصاد :الطالب
ُقْل َهـاتُوا بـُْرَهـاَنُكْم ((  معناه ضد الباطل الذي هو الشرع. طيب. ...ما هو معناه  ...مع الصادق. هذا  الشيخ:

    ].64))[النمل:ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقيَن 
ـــــَمَواِت َواَألْرِض اْلغَْيــــَب ِإال اللـــــُه َوَمـــــا َيْشــــُعرُ  قُـــــلْ مث قــــال تعــــاىل: ((  َعثُـــــونَ ال يـَْعلَـــــُم َمــــْن ِفـــــي الس  وَن َأيـــــاَن يـُبـْ

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم، فيستفاد من هذا ومن ما سبق: أن توجيه اخلطاب للرسـول  ]65))[النمل:
  اهللا سبحانه وتعاىل ذا القول؛ ألنه عبارة عن إيش؟عليه الصالة والسالم أن يقول قوًال يدل على عناية 

  وحي. :الطالب
) يــدل  قــل بعــض اآليــات بكلمــة ( كــل القــرآن، لكــن إذا ُخــص   ...آن كلــه مــأمور أن رســالة خاصــة، القــر  الشــيخ:

  ، أوصاه بتبليغه وصية خاصة.على عناية اهللا تعاىل ذا األمر، حيث أوصاه به
، كـذا؟ طيـب. الـذي يف املسـتقبل مـا يعلمـه أحـد إال اهللا بكـل حـال، الفائدة الثانية: أنه ال يعلم أحد الغيـب إال اهللا

ــم، ودعــوى علمــهواحل ــم، احلاضــر أو املاضــي قــد يُعَل ليســت مــن علــم الغيــب، وعلــى هــذا!  اضــر أو املاضــي قــد يُعَل
  فالذي حيّريون وخيربون عما جرى على العبد؛ هؤالء ليسوا ممن يدعون علم الغيب. ويش السبب؟

  .ألنه ماض :الطالب
عــن البشــر شــاهداً للجــن؛ ألن اجلــن يعلمــون ، لكــن قــد يكــون غائبــاً أو حاضــر وهــو معلــوم ألنــه إمــا مــاض الشــيخ:

. وعلــى هــذا! فمــا حنــدث بــه عــن بعــض النــاس: أنــه إذا جــاءهم الشــيء البعيــد، وخيــربون مــن يصــحبهم مــن اإلنــس
؛ هـــذا لـــيس مـــن دعـــوى الغيـــب، املـــريض قـــالوا: أنـــت أصـــابك وأصـــابك كـــذا وأصـــابك كـــذا ويكـــون أمـــره كمـــا أخـــرب

، هـل هـو مسـتقيم؟ فإننـا حينئـٍذ نـركن إليـه وال حـرج النظر يف حـال هـذا الرجـل، لكن يبقى باهللا فتصديقه ليس كفراً 
؛ فإنـه ال جيـوز لنـا أن نـذهب ، أما إذا كان غري مستقيم حبيث إن اجلن ال ختدمـه إال بشـرك وكفـرعلينا إذا ذهبنا إليه

ملصـاحلهم ملصـاحل اجلـن،  إليه؛ ملا يف ذلك من اإلعانة على الكفر، وقد أفىت شـيخ اإلسـالم أن اجلـن خيـدمون اإلنـس
، وقد يكون مثل يعشق اإلنسي مثًال، تكـون امـرأة تعشـق فإذا كانوا كفاراً فإم قد خيدموم إذا أشرك اإلنسي باهللا

هذا الرجل، يقول: أنا أخدمه بشرط أين أفعل ا، نعم. أو كذلك رجل من اجلـن يعشـق امـرأة مـن اإلنـس فيحصـل 
  رك، الذي أشرك باهللا، والثاين فسوق وزنا.، فيكون هذا األول شاألمر كذلك
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، وقد خيدمه هللا، يرى أنـه عابـد وتقـي، نعـم. أو عـامل ينفـع وقد خيدمه مبجرد حمبته له بدون أي سبب؛ فهذا ال بأس
الناس بعلمه فيخدمه هلذا السبب، فما دام أن خدمة اجلين لإلنس تتنوع؛ فإن حكم استخدام اإلنس للجـن يكـون 

  ، وال يقال: إنه حرام مطلقاً، نعم. وال يقال: إنه جائز مطلقاً، بل على حسب احلال. حبسب هذا التنوع
بغـــري مشـــاهدة، ويقولـــون: إن اجلـــن حيضـــرون العلـــم  وقـــد بلغنـــا أن أحـــد أهـــل العلـــم كـــان ُيســـمع يف حلقتـــه حركـــات

  عندنا. ، نعم. هذا يعين متواتر عنده، وأنه أحياناً يسمعون كالماً وسؤاالً بدون أن يعلموا به
  ... :الطالب
  إي نعم. هذا حادث، ما هو بيحدث.  الشيخ:
  ... :الطالب
وهــذا لــيس ببعيــد، إذا كــان الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم حضــره  ...بــس مــا يشــوفونه، يســمعون  ...ال،  الشــيخ:

 ْوا ِإلَـى قـَـْوِمِهْم ُمْنـِذرِينَ فـََلمـا ُقِضـَي َولـ(( ، وحضروا القرآن وتـأدبوا، ملـا حضـروه قـالوا: أنصـتوا، نعـم. ناس من اجلن
  ].29))[األحقاف:

 ِإنــا َســِمْعَنا قـُْرآنًــا َعَجًبــا * يـَْهــِدي ِإلَــى الرْشــِد فَآَمنــا بِــِه َولَــْن ُنْشــِرَك ِبَربـَنــا َأَحــًداوأيضــاً ملــا مسعــوا القــرآن قــالوا: (( 
مــن اجلــن ينتفعــون بعلمهــم، ولــيس هـــذا ]، فورثــة األنبيــاء مــن أهــل العلــم ممكــن أن حيضــرهم أنــاس 2-1))[اجلــن:

    ببعيد.
  ؟... :الطالب
  ال، الغالب أنه ما يراه. الشيخ:
  إذا انقلب. :الطالب
  ما أعرف، لكن الغالب أنه ما يُرى. الشيخ:
  ... :الطالب
  نعم؟ الشيخ:
  ... :الطالب
  إيه.  الشيخ:
  يرونه. :الطالب
    طيب. يعين، األصل أم عامل غيب، لكن قد يُرون. ...إي نعم. يرونه، لكنه مثل املالئكة، ما هي  الشيخ:
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ــَمَواِت َواَألْرِض اْلغَْيــَب ِإال اللــهُ ((  فــإذاً نقــول: مــا كــان قــد حــدث مــن  ]65))[النمــل: قُــْل ال يـَْعَلــُم َمــْن ِفــي الس
  ؟ طيب.معرفته مل يكن مكذباً هللا ورسوله. واضحقبل أو هو اآلن موجود فليس من علم الغيب، فمن ادعى 

ــَمَواِت َواَألْرِض اْلغَْيــَب ِإال اللــهُ (( ويف قولــه:  إشــارة إىل أن اهللا تعــاىل يف الســماوات، 65))[النمــل: َمــْن ِفــي الس [
  ) مبعىن؟ في وقد خرج العلماء.. فيفيد أن اهللا يف العلو، وقد خرج العلماء ذلك على أن (

  على. :الطالب
  .سماوات: اجلهات العليا، ألنه تعاىل فوق العرش وليس على السماءعلى، أو أن املراد بال الشيخ:

    ويف اآلية من الفوائد.. أظن ما وصلنا هناك.
َعثُــونَ كغــريهم؛ ((   مكــة] أي: كفــار 65))[النمــل: َوَمــا َيْشــُعُرونَ قــال اهللا تعــاىل: ((  ] قــال: 65))[النمــل: َأيــاَن يـُبـْ
مىت يبعث الناس؛ ألن علم الساعة إىل اهللا عز وجل، فال أحـد يشـعر  ، نعم. يعين: ما يشعر أحدأيان وقت يبعثون

مــىت تكــون الســاعة، حــىت لــو جــاءت عالماــا وأشــراطها فإننــا ال نســتطيع أن حنــددها بــالتعيني، ونقــول: بقــي عليهــا  
َعثُونَ وهلذا قال: ((  ...كذا سنة، كذا شهراً، وال    ].65))[النمل: َأياَن يـُبـْ

  ، نعم. ما هو اإلشكال؟ت يبعثون " فيه إشكال من جهة النحووقول املؤلف: " وق
  ... :الطالب
) بوقـت قصـور،  أيـان ظـرف جمـردة مـن االسـتفهام، وهلـذا تفسـري ( ...أيان هذه ظرف، لكنها استفهامية،  الشيخ:

تضــمنة ) نقــول: إــا ظــرف، وهــي م أيــان يبعثــون : مــىت يبعثــون، لكــان هــو املناســب، نعــم. ألن (ولــو قــال املؤلــف
َعثُـونَ (( لالستفهام، معلقة للفعل عن العمل. وين الفعل؟ يشعرون أيان يبعثـون، فاجلملـة:  ] 65))[النمـل: َأيـاَن يـُبـْ
  يف حمل نصب ليشعرون، ولو كان التقدير: وقت يبعثون؛ مل يكن يف مجلة التعليق.

  فإذاً: املؤلف بتقديره وقت ضيع علينا مسألتني:
  .  ياولد ضمنته أيان من االستفهاماملسألة األوىل: ما ت

، ) نفســها هــي املفعــول أيــان واملســألة: كــون اجلملــة هنــا يف حمــل نصــب؛ ألــا معلقــة بأيــان، وعلــى تقــديره تكــون (
مطابقــاً لــه يف كــل  للمفســرنعــم. هــذا مــن مــا ينبغــي التنبــه لــه؛ ألنــه ينبغــي أن يكــون التقــدير اللفظــي خاصــة مطابقــاً 

  األحوال.
َعثُونَ َوَما يَ ((      ] طيب. من ادعى أنه يعلم مىت يبعث، فما احلكم؟65))[النمل: ْشُعُروَن َأياَن يـُبـْ

  كافر.  :الطالب
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ستكون يف سنة ألف وأربعمائة وأربعة عشر، نعـم. إي نعـم. كافر؟ إي نعم. كافر، الذي يقول: إن القيامة   الشيخ:
هن، اســتنتج أــا ســتكون يف ألــف وأربعمائــة وأربعــة عــن واحــد يقــول كــا لبنــانهــو ُنِشــَر هــذا، ُنِشــَر هــذا يف صــحف 

عشر، يعين ما بقي إال اثنا عشر سنة، هذا الذي يصدقه أو يشك يف خربه.. لو ما صـدق يكـون عنـده تـردد يعتـرب  
كــافراً؛ ألنــه جيــب اجلــزم بتكــذيب هــؤالء، جيــب أن جنــزم بــأن هــؤالء كــاذبون، ألنــه مــا ميكــن يعلــم أحــد مــىت تقــوم 

، النيب عليه الصالة والسالم أعلم البشر وجربيل أعلم املالئكة؛ ملا سـأله قـال: مـا املسـئول بـأعلم مـن الساعة إال اهللا
عالمــة علــى قرــا، لكــن القــرب نســيب، ال  الســائل؟ مــا أحــد يــدري مــىت تقــوم الســاعة إال اهللا، وهــذه األشــراط أيضــاً 
يــه الصــالة والســالم أصــحابه يــوم مــن األيــام تظــن أن القــرب ثالثــني ســنة، أربعــني ســنة، مائــة ســنة، حــدث النــيب عل

    ). إنه لم يبق في الدنيا إال كما بقي من يومكم هذاوالشمس على رؤوس الناس، فقال: ( 


